
  

Leesmap juli 2019 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in juli zijn gepubliceerd. 

Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Of wilt u op de 

verzendlijst? Stuur een mail naar sbosma@ggdhn.nl 

 

Van zuipreis tot zomerkamp: dit kunnen ouders verwachten wanneer hun kind 

voor het eerst alleen op vakantie gaat 

De zomervakantie is het moment waarop veel jongeren voor het eerst in hun eentje op vakantie gaan. 

Naar de camping in eigen land, op kamp of met het vliegtuig naar een zonnigere bestemming. 

Leerzaam natuurlijk, maar ook spannend voor de ouders. Wat zijn de trends op dit moment? 

      Lees hier meer 

 

Van IJslandse aanpak naar eilandse aanpak 

De eerste ervaringen van gemeente Texel met het IJslandse preventiemodel (pilotgemeente).  

      Lees hier meer 

 

Is een verbod op lachgas de oplossing? 

De afgelopen weken is regelmatig bericht over incidenten naar aanleiding van lachgasgebruik. Denk 

bijvoorbeeld aan ongelukken door lachgasgebruik achter het stuur of overmatig gebruik op 

evenementen. Een begrijpelijke reactie is dat lachgas verboden moet worden, maar is dit de oplossing 

voor wat er nu speelt? 

      Lees hier meer 

 

Filmpjes Stichting Opvoeden.nl 

Stichting Opvoeden.nl heeft verschillende filmpjes ontwikkeld over onderwerpen waar ouders de 

meeste vragen over hebben. De filmpjes geven ouders bijvoorbeeld handige tips over het 

alcoholgebruik- of drugsgebruik van hun kinderen en groepsdruk onder jongeren.  

 

Eerlijk over je ID, daar kom je verder mee 

Met deze campagne wil de overheid jongeren tussen de 16 en 22 jaar bewust maken van de vormen 

en consequenties van ID-fraude.           Lees hier meer 
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Blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik beïnvloedt alcohol verwachtingen 

bij kinderen en jongeren 

Wetenschappers uit Nijmegen onderzochten de invloed van blootstelling aan ouderlijk alcoholgebruik 

op de verwachtingen die kinderen en jongeren over alcohol hebben. Hieruit bleek dat niet het 

drinkgedrag van de vader, maar de blootstelling aan dit gedrag invloed heeft op specifieke 

alcoholverwachtingen bij kinderen en jongeren. 

      Lees hier meer 

 

Colofon 

Redactie: Sharony Bosma 

Contact: sbosma@ggdhn.nl 

Website: www.incontrolofalcohol.nl 

 

Sociale media In Control 

       

https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/nieuws/bericht/blootstelling-aan-ouderlijk-alcoholgebruik-beinvloedt-alcohol-verwachtingen-bij-kinderen-en-jongeren
https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/nieuws/bericht/blootstelling-aan-ouderlijk-alcoholgebruik-beinvloedt-alcohol-verwachtingen-bij-kinderen-en-jongeren
mailto:sbosma@ggdhn.nl
http://www.incontrolofalcohol.nl/
https://twitter.com/incontrolofalc
http://www.facebook.com/incontrolofalc
https://www.instagram.com/incontrolofalc/

